
GL GL+ GLX GL+ GLX

- - - -

-

-

   -

          -

- - -

-

- - ○
*1 - ○

*1

- - ○
*1 - ○

*1

-

- - ○
*1 - ○

*1

          -

ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

-

- - -

Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης

Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης
*2

Ένδειξη μέσης ταχύτητας

Ψηφιακό ρολόϊ

Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης - - -

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών

Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας

Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου

Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού/συνοδηγού

Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος

Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα

Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας

ΑΝΕΣΗ

-

- - - -

-

- - -

ΒΕΝΖΙΝΗ + HYBRID 48V

4WD (ALLGRIP)Εξοπλισμός

Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών

Φώς στο χώρο αποσκευών

Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση

Φίλτρο γύρης

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός / πίσω

Ανακλινόμενη πλάτη πίσω καθίσματος (δύο θέσεις)

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός

Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα

Συστήματα Adaptive Cruise Control και περιοριστή ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι
*3

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού

Pάδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση

Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με φωτισμό / και θήκη

Επιλογέας ταχυτήτων με λεπτομέρεια χρωμίου (στις εκδόσεις με ΜΤ)

Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου

Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (3 θέσεων)

Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (2)

Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα

Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

Φως στον χώρο ποδιών οδηγού και συνοδηγού

Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)

Υποπόδιο

Επιλογέας ταχυτήτων με ασημί λεπτομέρεια (στις εκδόσεις με ΑΤ)

Κάλυμμα / πάτωμα χώρου αποσκευών

Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού

Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)

Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (2 θέσεων)

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού

Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας

Διακοσμητικά πλευρικών αεραγωγών χρώματος ασημί σατέν

Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας

Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού

Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι

Υποβραχιόνια θυρών με υφασμάτινη επένδυση

Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με ΑΤ)

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με ραφές

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού

Σύστημα Keyless Push Start

Σύστημα πλοήγησης

Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας με αυτόματη φωτεινότητα

Υφασμάτινη επένδυση θυρών

Δερμάτινη επένδυση θυρών

Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών 

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)

2WD



- - -

-

-
-

-

- ○ - ○ -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

- - - -

- - -

- - -

-

-

μαύρο ασημί ασημί ασημί ασημί

μαύρο ασημί ασημί ασημί ασημί

μαύρο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο

- - ○
*1 - ○

*1

- - -

- - -

     Bασικός εξοπλισμός      Προαιρετικός εξοπλισμός    - Δεν διατίθεται

*1
 Η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται προαιρετικά στις εκδόσεις GLX με μηχανικό κιβώτιο και συνδυάζεται αποκλειστικά με δερμάτινη επένδυση καθισμάτων και θυρών.

*2
 Σε εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο και αυτόματο κιβώτιο σε χειροκίνητη λειτουργία.

*3
 Τα συστήματα Radar Brake Support και Adaptive Cruise Control συνδυάζονται αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο και ήπιο υβριδικό σύστημα 48V.

*4
 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

*5
 Το αυτόματο κιβώτιο προσφέρεται αποκλειστικά χωρίς ήπιο υβριδικό σύστημα 48V.

*6
 Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν

εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

ΜΤ: Μηχανικό κιβώτιο      ΑΤ: Αυτόματο κιβώτιο

Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Σύστημα Engine Auto Stop Start

Ήπιο Υβριδικό Σύστημα 48V
*3

Πίσω φώτα LED

Αυτόματη λειτουργία φώτων

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας 

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού - συνοδηγού)

Σύστημα Bluetooth
*4

 με χειριστήρια στο τιμόνι 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηχεία εμπρός / πίσω (4) και tweeters εμπρός (2)

Προβολείς τεχνολογίας LED

Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων

Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού

Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (215/55R17)

Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)

Σιδερένιες ζάντες με τάσι (215/60R16)

Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία

Εμπρός ποδιά προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο

Προστατευτικά φρύδια θόλων τροχών σε χρώμα μαύρο

Φιμέ κρύσταλλα

Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω

Διακοσμητικά χρωμίου στα παράθυρα

Πίσω ποδιά προφυλακτήρα σε χρώμα

Πεντάλ ασφαλείας

Πλευρικές δοκοί ασφαλείας

Σύστημα ''Hill Ηold''

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός - πίσω

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω

Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ'ύψος

Αντικλεπτικό σύστημα

Aντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού

Σύστημα μη εκκίνησης (Ιmmobilizer)

Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)

Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)

Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού

Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνας''

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)

Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με ΑΤ)

Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης

Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλυστική συσκευή

Εμπρός μάσκα με λεπτομέρεια χρωμίου

ABS με EBD 

Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP®
*6 

με Traction Control

Radar Brake Support
*3

Ράγες οροφής σε χρώμα

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες

Κεντρικό ηχείο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Πλευρικό μαρσπιέ σε χρώμα

Πανοραμική ηλιοροφή

Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ

Προβολείς ομίχλης εμπρός με λεπτομέρεια χρωμίου

Φώτα ημέρας LED

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
*5



2WD ALLGRIP 2WD ALLGRIP

(χιλιοστά)

(χιλιοστά)

(χιλιοστά)

(χιλιοστά)

Εμπρός (χιλιοστά)

Πίσω (χιλιοστά)

Ακτίνα στροφής (μέτρα)

Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά)

Αριθμός κυλίνδρων

(κ.εκ.)

(χιλιοστά)

Σχέση συμπίεσης

Μέγιστη ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)

Μέγιστη ροπή (Νm/σ.α.λ.)

Τροφοδοσία

1η

2η

3η

4η

5η

6η

Όπισθεν

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων

Κύκλος πόλης (λίτρα/100χλμ) 5,2 5,7 7,1 7,4

Κύκλος εκτός πόλης (λίτρα/100χλμ) 4,2 4,5 5,1 5,4

Συνδυασμένος κύκλος (λίτρα/100χλμ) 4,6 4,9 5,8 6,1

Συνδυασμένος κύκλος (γραμ./χλμ) 104 110 133 140

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ώρα)

0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 9,5 10,2 9,5 10,2

Σύστημα διεύθυνσης

Εμπρός

Πίσω

Εμπρός

Πίσω

Ελαστικά

Απόβαρο (κιλά)

(κιλά)

Καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση (μέτρηση VDA) (λίτρα)

Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA) (λίτρα)

Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (μετρήσεις κατασκευαστή) (λίτρα)

(λίτρα)

Euro6d Euro6d-TEMP-EVAP-ISC

190 200

1,207

0,886

0,738

0,644

3,481

4,059

1,555

1,159

0,851

0,672

3,193

3,501

6AT6MT

4,044

2,370

3,615

1,955

K14C-DITC

875

1.373

1.505

5,4

180

10,9

129 / 5.500

Άμεσος ψεκασμός

220 / 1.500-4.000

440 / 430

Ηλεκτρική υποβοήθηση

Αεριζόμενοι δίσκοι

1.4L BOOSTERJET + HYBRID 48V 1.4L BOOSTERJET

235 / 2.000-3.000

9,9

140 / 5.500

215/60R16 (GL) / 215/55R17

K14D

Κυλινδρισμός

73,0×82,0

5θυρο

Βενζίνη

4.300

1.785

1.580 (1.585 με ράγες οροφής)

2.600

1.535
Μετατρόχιο

Διάμετρος x Διαδρομή

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ρεζερβουάρ

Τύπος

Θέσεις επιβατών

Σχέσεις μετάδοσης

Τελική σχέση μετάδοσης

1.269

47

5

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.785

Εκπομπές CO2 (NEDC2.0)

Μικτό βάρος

Ανάρτηση

Φρένα
Δίσκοι

Γόνατα MacPherson

Ημιάκαμπτος άξονας

Ολικό ύψος

Τύπος

Χώρος αποσκευών

Μεταξόνιο

Ολικό μήκος

Αριθμός βαλβίδων

ΒΑΡΗ

4

Ολικό πλάτος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση (NEDC2.0)

1.180-1.220 1.265-1.285

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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